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Kære Hanne Pontoppidan og Tomas Kepler 
 
Tak for jeres brev af 5. februar 2019 om VUC Syds fremtid.   
 
Jeg deler jeres bekymring for institutionen. VUC Syd har over en årrække 
opbygget en meget stor gæld og råder over en alt for stor bygningsmasse. 
Dette kombineret med et markant fald i kursisttallet og dermed indtje-
ning, har bragt VUC Syd i en helt uholdbar situation.  
 
Det midlertidige styres redegørelse af 22. januar 2019 om VUC Syd teg-
ner et billede af de konkrete udfordringer og anviser forskellige scenarier 
for fremtiden. Styret anbefaler en model, hvor VUC Syd bevares, men 
tegner samtidig et klart billede af de store usikkerheder og af, hvor man-
ge ting der skal falde i hak, for at løsningen er bæredygtig.  
 
Jeg har på baggrund af det midlertidige styres redegørelse og ud fra en 
samlet vurdering af VUC Syds situation truffet beslutning om, at institu-
tionen ikke skal nedlægges. Der vil således fortsat være et selvstændigt 
VUC Syd, forankret lokalt.  
 
Der har ikke været nogen lette løsninger i sagen, og i de kommende år 
skal der gennemføres en særdeles vanskelig genopretning af VUC Syd, 
hvor alle gode kræfter må give deres bidrag til at hjælpe, så VUC Syd kan 
fortsætte som selvstændig og økonomisk bæredygtigt institution. 
 
Løsningen indebærer bl.a. at det midlertidige styre for VUC Syd fortsæt-
ter endnu en periode som fungerende bestyrelse, og tager ansvar for at 
udarbejde og iværksætte en genopretningsplan for institutionen.  
 
Det er op til det midlertidige styre at tage stilling til indholdet i den kon-
krete genopretningsplan. Implementeringen af en eventuel ny arbejds-
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tidsmodel vil således være et lokalt anliggende mellem ledelse og medar-
bejdere på institutionen.   
 
   

Med venlig hilsen 
 
 

Merete Riisager 


